
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  241: الشريط رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  241-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:38. (  السنة في يشككون ممن التحذير - 1

  ) 00:03:00. (  كفر من فيه وما الدامغ الحق كتاب ض'ل بيان - 2

  ) 00:08:34(  ؟. يناسبه بما عصر كل في القرآن تفسير يجوز ھل - 3

  ) 00:09:33(  ؟ المثاني السبع معنى ما - 4

  ) 00:09:54(  ؟)  معه ومثله الكتاب أوتيت(  وسلم عليه هللا صلى النبي قول معنى ما - 5

  ) 00:11:01(  ؟ الكلم جوامع معنى ما - 6

  ) 00:11:43(  ؟)  الص'ة في عيني قرة وجعلت والنساء الطيب ث'ث دنياكم من إلي حبب(  الحديث صحة ما - 7

  ) 00:18:01(  ؟ القرآن يفسر لم وسلم عليه هللا صلى النبي لماذا:  التالي السؤال خطأ بيان - 8

  ) 00:23:00(  ؟ الحنيف الدين معنى ما - 9

(  ؟.الحديث... )  كبير في يعذبان وما ليعذبان إنھما فقال قبرين على وسلم عليه هللا صلى النبي مر(  حديث يصح ھل -  10
00:23:17 (  

  ) 00:23:42(  ؟ صغير غ'م وھو َصدُره ُشقَّ  وسلم عليه هللا صلى النبي أن صحيح ھل -  11

  ) 00:23:53(  ؟. صحيح)  النار أھل أكثر فإنكن نساء يا تصدقوا(  حديث ھل -  12

  ) 00:24:02(  ؟. صحيح... )  الرحل مؤخرة مثل يديه بين يكن لم إذا المرء ص'ة يقطع(  الحديث ھل -  13

 أو مسيَّر اbنسان وھل)  ھديته من إa ضال كلكم عبادي يا.....  نفسي على الظلم حرمت إني ياعبادي(  حديث على الك'م -  14
  ) 00:24:30(  ؟. مخيَّر

 الفرق وذكر ؟)  هللا على وحسابه ودمه ماله حرم فقد هللا دون من يعبد بما وكفر هللا إa إله a قال من(  الحديث معنى ما -  15

 ) 00:36:41(  ؟. عليه الكفر وقع الكفر في وقع من كل وھل ، واbيمان اbس'م بين
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

اآلن حنن القرآن تاركون له جانبا ألنه ليس موضع خالف ، شيء مسلم به ، لكن الرسول إذا أردنا  :الشيخ 

اشرته للنساء و أن نعرف كيف كانت حياته كيف كانت أخالقه كيف كانت معاملته للناس كيف كانت مع

ما يتعلق بكل احلياة اليت يسموا اليوم االجتماعية والسياسية واالقتصادية ، من أين نعرفها من . و إىل آخره 

  القرآن ؟

  .من السنة  :السائل 

من السنة ، فإذا جئنا سلمنا للجماعة الذين ضربوا لنا السنة ، معناه صرنا أمحق من الكفار الذين  :الشيخ 

ماءهم بتاريخ ، اهللا أعلم بصحته ، ما فيه عندهم أسانيد مثل ما هي موجودة عندنا ، أنا اآلن يقدسون عظ

بالقرن الرابع عشر ، أقول لك ، هذا احلديث صحيح ، وهذا ضعيف ، هذا موضوع هذا مكذوب إىل آخره 

دقة ، هذا صح عن عمر وهذا ما صح عن عمر كل الشعوب اليت عندها عظماء ما فيه عندها هذه ال

إطالقا ، مع ذلك ، كل عظيم عندهم له ايش ؟ تاريخ ، له كتاب إىل آخره ، هؤالء األخباث ينسون 

تارخيهم أهزل تاريخ وأضعف تاريخ على وجه األرض وجييئون يضربون تارخينا حنن ، بأنه هذا ما جاء يف 

، وهكذا ، طيب مىت دونتم القرآن ، وإمنا جاء يف السنة ، والسنة ما دونت يف عهد الرسول عليه السالم 

أنتم التوراة مىت دونتم اإلجنيل ؟ مىت دونتم الشيوعية ، أليس بعد وفاة هؤالء إىل آخره ، لذلك خليك على 

حذر ، وخليك على إميانك باهللا ورسوله ، ومثل ما قال حفيدك آنفا ، إنه حنن بآخر حياتنا نريد نكسب 

  الذي كسبناه يف شبابنا

  . ... :السائل 

  تعبري مجيل لكن خليك على ذكر منه رأيت  ... :يخ الش

  إن شاء اهللا  :السائل 

تركت فيكم أمرين ، لن تضلوا ما ( وال تتأثر أبدا بغري ما تسمع ، واألمر كما قال عليه السالم  :الشيخ 
  . )إن تمسكتم بهما كتاب اهللا وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علّي الحوض 

  ب عم اقرؤه هنا ؟أنا كان عندي كتا :الشيخ 

  .ال  :السائل 

  انظر اتقرؤه ؟ :الشيخ 

  ال :السائل 

رأيت االسم هذا ؟ احلق الدامغ هذا مؤلفه واحد إباضي ،  "احلق الدامغ " حىت هو خبط كبري  :الشيخ 



إباضي يعين خارجي من اخلوارج ويدافع عن مذهب اخلوارج ، كل املدافعة ، لكن ياهللا اللهم ، أرنا احلق حقا 

  وارزقنا اتباعه 

  آمني  :السائل 

وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه ، متعرض هنا لعدة حبوث من مجلتها ، ألن اإلباضية اخلوارج ،  :الشيخ 

ينكرون أكرب نعمة ينعم اهللا ا على عباده يف اجلنة ، رؤيتهم له تبارك وتعاىل ، حىت إذا رأوه نسوا نعيم اجلنة 

، انظر بقى كيف يؤولون لك  ))إلى ربها ناظرة (( ، ناضرة نضرة ،  ))يومئذ ناضرة  وجوه(( ، قال تعاىل 

  وهؤالء مسلمون ، فما تريد تقول عن الكافرين ، قالوا إىل را ناظرة يعين منتظرة

  ماذا ؟ منتظرة :السائل 

  .وأين منتظرة ، رأيت  ))إلى ربها ناظرة (( منتظرة أين  :الشيخ 

  أن هذا الكتاب الذي تريد تعطيين إياه ألفته أنا ظننت  :السائل 

(( ال الذي أريد أعطيك إياه ما كتاب واحد ، بل عدة كتب ، ما زال أنا ما انتهيت من العربة ،  :الشيخ 
  ، كيف أولوها ؟))وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرها 

  منتظرة :السائل 

، الشاهد ما زال ما مت ، قالوا حيتجون باحلديث منتظرة ، هؤالء مسلمون لكنهم ضالون عن السنة  :الشيخ 

إذا دخل أهل الجنة ، الجنة ناداهم ربنا وتبارك وتعالى ، أي عبادي هل أزيدكم ( ، ما  احلديث ؟ قالوا 
شيئا ، قالوا يا ربنا ماذا تزيدنا ؟ لقد أدخلتنا الجنة ،وأنعمت علينا ، قال ال ، عندي زيادة وهي أن 

هذا اخلبيث مؤلف هذا الكتاب ماذا سوى يف  )الحجاب فيرون اهللا تبارك وتعالى أريكم وجهي ، فيرفع 

  احلديث ،قال هذا احلديث أوال حديث آحاد ، ومسعت هذه الفلسفة ؟ 

  مسعت منك إنه يف أحاديث آحاد :السائل 

  أي نعم :الشيخ 

  .وسامع يف أحاديث غريبة وهكذا  :السائل 

اديث الصحيحة شيء نرده ، وشيء نقبله ، كله مقبول عندنا أما عند لكن ما سامع مين إنه األح :الشيخ 

  اخلوارج والشيعة ، احلديث ولو كان صحيحا فهو مرفوض إذا كان آحاد يعين غري متواترا

  إذا خالف الرأي :السائل 

آه فهذا حديث آحاد قالوا أول شيء وثاين شيء قال هذا خمالف للقرآن هنا بقي ، مل خمالف  :الشيخ 

، أول  ))قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني (( قرآن ، القرآن يقول لل



اآلية هناك أنه حىت يف اآلخرة بينما هذه يف الدنيا ، فلما جاء احلديث يتحدث عن اآلخرة ، ضرا مبفهومه 

وزيادة ، ليس فقط ، من اخلاطيء لآلية ، فرد احلديث الصحيح ، وهكذا األمة حتارب منذ ألف سنة 

األعداء بل ومن األصدقاء من املسلمني أنفسهم ، ملاذا ؟ ألن األهواء خمتلفة ، أهواء جتعل بعض الناس كفار 

، ال يعرتفون ال بالرب وال بالنيب عليه السالم ، وناس منهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ، لذلك 

اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم ( ومسعته مين مرارا  )اتبعوا ( وأي كالمي كما قال عبد اهللا بن مسعود 
  ، عليك باألمر العتيق يا أبا سليمان ، ال تسمع البنك الروسي )عليكم باألمر العتيق 

  اهللا يثبتنا :السائل 

اصح هذا جاء موبوء أعط بالك ، تريد جتعل بينك وبينه حصنا ، ألنه حيمل أفكار لينني ستالني ،  :الشيخ 

وهو بقى جيادلك وما عنده علم ال بالكتاب وال بالسنة ، عنده علم بالشبهات اليت لقنوها إياه ، ال تسمع 

  .منه حىت تدركنا إن شاء اهللا وإياك املنية وحنن على العهد القدمي 

  .إن شاء اهللا  :السائل 

  الذي قبله ؟بالنسبة لكتاب اهللا عز وجل هل تفسريه يف كل عصر خيتلف عن العصر : سائل آخر 

(( أبدا هذا الضالل املبني ، ال جيوز التالعب بتفسري القرآن ، القرآن كما قال تعاىل يف القرآن  :الشيخ 
، إذن الرسول قام ببيان القرآن ، فما بينه الرسول عليه  ))وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 

  م القرآن بكذا خليك على األمر القدميالسالم يف السنة فما جيوز لناس أن يقول أنا أفه

  إن شاء اهللا :السائل 

  .خليك على األمر القدمي  :الشيخ 

  ما الفرق بني الرسالة والنبوة ؟ ... :السائل 

  هذه مسألة هلا عالقة باألصول ، رايح أعطي جواا بعد هذا أشرحه :الشيخ 

  صل على النيب  :السائل 

  أنا وإال أنت ؟ :الشيخ 

  هل السبع املثاين القرآن ؟ وهل السبع املثاين هي فاحتة الكتاب ؟ ... :السائل 

  أي نعم ، السبع املثاين هي فاحتة القرآن هكذا جاء تفسريه يف صحيح البخاري  :الشيخ 

  السبع املثاين :السائل 

  .أي نعم هي الفاحتة  :الشيخ 

  هي الفاحتة وهي القرآن ؟ :السائل 

  .أي نعم  :الشيخ 



  ؟ ... )إني أوتيت الكتاب ومثله معه ( يا سيدي  :السائل 

  ذكرت  :الشيخ 

  . ... )أوتيت القرآن ومثله معه (  :السائل 

  ذكرت  :الشيخ 

  فيه  ) ...أوتيت (  :السائل 

  فيه طبعا مثله معه السنة :الشيخ 

  )أوتيت الكتاب ومثله معه (  :السائل 

  .سول عم أقول لك مثله معه السنة ، حديث الر  :الشيخ 

  )أوتيت القرآن ومثله معه (  :السائل 

  . ...أنت عم تسأل عن القرآن وإال  :الشيخ 

  أسئلة الكتاب والقرآن وجوامع الكلم ؟ ...حديثان  :السائل 

  كيف ؟  :الشيخ 

  . ... )أوتيت الكتاب ومثله معه (  :السائل 

  أجاوبه خليك واحدة واحدة طيب :الشيخ 

هي  )أوتيت الكتاب ومثله معه ( يتبع الكالم القدمي أن الكتاب غري القرآن ،  هو يقصد يعين أال :السائل 

  ؟ )أوتيت القرآن ومثله معه ( السنة 

  .أمل نشرح أن القرآن هو الكتاب ، والكتاب هو القرآن  :الشيخ 

  يعين احلديثان مبعىن واحد ؟ :السائل 

  نعم مبعىن واحد ، لكن ومثله معه هي السنة ؟ :الشيخ 

  .احلديثان مبعىن واحد  :ائل الس

  أي نعم :الشيخ 

  طيب احك جوامع الكلم ؟ :السائل 

جوامع الكلم يعين الفصاحة والبالغة اليت ميز ا الرسول عليه السالم بالقرآن وبالسنة الصحيحة  :الشيخ 

عين كالم قليل الثابتة عن الرسول عليه السالم هذا كله من جوامع الكلم ، ما املقصود من جوامع الكلم ؟ ي

رأيت كلمتني ،  )ال ضرر وال ضرار ( يف معىن كثري ، مثل احلديث الذي كنا نتحدث حوله مبناسبات كثرية 

يدخل حتت منها حترمي احلشيش والدخان واألفيون و و إىل آخره ، هذا من جوامع  )ال ضرر وال ضرار ( 



  .الكلم 

اكم ، ثالث الطيب ، والنساء وجعلت قرة حبب لي من دني( يا سيدي حديث عن الرسول  :السائل 
  هل هذا احلديث صحيح وما تفسريه ؟ )عيني في الصالة 

هذا دليل أن أبا سليمان أصابه ما أصاب شيخه من النسيان ، ألن هذا احلديث كنا ندرسه يف  :الشيخ 

حبب إلّي من  (باطلة ، يعين لفظ احلديث  )ثالث ( الدرس مرارا ونقول هلم إن احلديث صحيح لكن لفظة
  .، لفظة ثالث ما فيه  )دنياكم الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصالة 

  النساء يعين النسوان ؟ :السائل 

  آه ، ما حتب النسوان أنت ؟ أنا سأجاوبك ، أنت ما حتب النسوان ؟ :الشيخ 

ن وقرة عيين يف الطيب والنسوا  ...حنكي أن النيب  - الشيخ يضحك  -ال أنا أحب النيب ؟  :السائل 

  الصالة ؟

  ما حتب الطيب والنسوان ؟ :الشيخ 

  . - الشيخ يضحك - أنا لست نبيا يا أخي  :السائل 

  ملك نيب وإن شاء اهللا تكون مسلما اهللا يهديك ...يا حبييب أنا رأيتك أنك  :الشيخ 

  آمني :السائل 

  لكن ما عارف حتب النسوان وإال ال ؟ :الشيخ 

  .سوان ال ، أحب الن :السائل 

  هذا هو ، فأنت حتب الطيب وإال ال ؟ :الشيخ 

  .أحب  :السائل 

طيب لو كنت يعين الشرع يقول لك ال حتب النسوان وال حتب الطيب كنت حتب النسوان وحتب  :الشيخ 

  الطيب ؟

  . ...لو قال ىل الشرع  :السائل 

  لو قال لك الشرع ال حتبهم :الشيخ 

  ؟ ...حتبهم حىت لو قال يل الشرع ال  :السائل 

  .ال ، ال أنا أقول لك العكس لو قال لك الشرع ال حتب النسوان ، حتبهم  :الشيخ 

  .أرى النساء  ...ال ، أحبهم واهللا ألنه أن ملا كنت يف الطريق  :السائل 

  نغري املثال لو قال لك الشرع ال حتب الطيب ، ال حتب الطيب الرائحة الطيبة ؟ :الشيخ 

  ما احبه ؟ :السائل 



  ما حتبه طيب وليش اذا قال لك ال حتب النسوان حتبهم ؟ :الشيخ 

  . ...ألن الطبيعة  :السائل 

ال أنت غلطان اآلن ، يعين اآلن الشرع يقول لك ال تزين ، صح ؟ فانت حتاول ما تزين ويقول لك  :الشيخ 

قليال ، لكن هذا تريد  ، لكن أنت أحيانا ولو صرت كبريا مثل حكاييت ، تفلت العني )وزنى العين النظر ( 

تعترب إنه الشرع قال لك إن هذا نوع من الزىن ، لكن هو لو قال لك إن هذا النظر مباح حالل ، زالل ، 

تريد تقول انت مباح ، لكن قال هذا زىن تقول انت هذا زنا، لكن كونك أحيانا تزين بعينك تزين بأذنك هذا 

  شيء ثاين لكن ملا تفعل الشيء ، تعرف أن الشرع

  أنا مذنب  :السائل 

ال نريد لفظة ثالث أكرر ،  )حبب إلّي من دنياكم ( عليك اآلن ملا الرسول يقول  ...أنت مذنب  :الشيخ 

  الطيب يقصد الطيب احلرام وإال احلالل ؟ 

  احلالل  :السائل 

  مبعىن يقصد الطيب الذي هو مكتسبه وإال الذي سارقه من صاحبه أي طيب يقصد ؟ :الشيخ 

  .باحلالل  ... : السائل

احلالل والنساء  )حبب إليكم من دنياكم الطيب ( يعين الطيب باحلالل ، خليك معي بقي ،  :الشيخ 

  احلرام وإال احلالل ؟

  .احلالل  :السائل 

  إذن أنت حتب النساء وإال ما حتب النساء ؟ :الشيخ 

  .أحب النساء  :السائل 

  احلالل وإال احلرام ؟ :الشيخ 

  .الل احل :السائل 

  - يضحك  - ...بعد ما طلعت روحي ، قلت أحبهم مثلك  ...هنا بقي يقول لك رأيت  :الشيخ 

  ))زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين (( بنفس التأويل  ...اآلية الكرمية  ... :السائل 

  ))والقناطير المقنطرة ((  :الشيخ 

إىل آخر  )) ...الخيل المسومة واألنعام والحرث والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة و ((  :السائل 

   ...اآلية 

، يعين  ))وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة (( رأيت كيف يلعب باآليات مثل هذا اخلارجي ،  :الشيخ 



منتظرة ، وهذا كذلك فسر النساء بغري املعىن الذي يفهمه كل عريب سواء كان عاملا أو غري عامل  اآلن نرجع 

الطيب احلالل والنساء احلالل ، فأنا أحب الطيب احلالل والنساء  )حبب إلّي من دنياكم   (للحديث 

احلالل ، وأبو سليمان حيب الطيب والنساء ، طيب ليش ما فيه احلديث؟ لكن هنا يتميز الرسول ، يتميز 

هنا أنت تقول هو  ، حنن واهللا ليس هكذا ، رأيت ألنه )وجعل قرة عيني في الصالة ( الرسول يف الثالثة ، 

  نيب ، هو ملا يسألك هل حتب النساء الذي هو نيب؟ يشرتك معنا يف بشريته 

  صح نعم :السائل 

  رأيت يأكل ويشرب ويتزوج ويغتسل :الشيخ 

  بشر :السائل 

 )أنه كان يطوف على النساء كلهم بليلة واحدة ( ومن األحاديث اليت ينكروا هؤالء اجلماعة ،  :الشيخ 
  يد رجال ال مثيل له يف الدنيا ، إال حممد عليه السالم، هذه تر 

  اللهم صل عليه :السائل 

رأيت ، هذا يدل على قوته ، وعلى عفاف نفسه ، ولذلك مجع حالال ، مجع أكثر من أربعة ،  :الشيخ 

، لكن هذا ليس مثل حكايتنا شغله عن اهلدف األساسي )حبب إلّي من دنياكم الطيب والنساء ( ولذلك 

وجعلت قرة عيني في ( ،  قال ))وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون (( ي طاعة اهللا ، اليت ربنا قال وه
  ، فاصح متيل ميني أو يسار  )الصالة 

  .أبدا  :السائل 

  يف األحاديث ... :الشيخ 

  إن شاء اهللا :السائل 

  .أهال ومرحبا  :الشيخ 

  ؟ ...ملاذا النيب مل يفسر القرآن  :السائل 

ال عفوا كان يف سؤال عن الرسالة والنبوة ما الفرق بني الرسالة والنبوة ؟ تريد هذا السؤال وإال ما  :يخ الش

  تريد إياه ؟

  .ال  :السائل 

  غريه طيب :الشيخ 

اللهم ( ملاذا النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يفسر القرآن ، وملاذا دعا النيب البن عمه العباس يقول  :السائل 
  . )ين وعلمه التأويل فقهه في الد



  - هذا السؤال يهمك -الرسول قلنا آنفا  :الشيخ 

  . ...نعم  :السائل 

،  ))وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم (( الرسول عليه السالم قلنا آنفا اهللا أنزل عليه   :الشيخ 

قرآن اجلواب ، ال الرسول فسر البيان هو التفسري ، فالسؤال خطأ أو جهل ، الذي يقول ملاذا مل يفسر ال

  ))وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم (( القرآن وهذا واجبه ، واهللا ما بعثه إال لتفسري القرآن ، 

  . ... :السائل 

طول بالك ، طول بالك لكن هنا بقي كم رجل تقدر يوجد يف العامل ماليني أهكذا ؟ ، يف عقل  :الشيخ 

  يشبه عقل الثاين ؟

  .ال  :السائل 

فالذي يسأل السؤال من جهله يريد تفسري بعدد أنفاس اخلالئق ، ألنه كل واحد له عقل وله منطق  :الشيخ 

، خاصة إذا جتاوزنا العرب الذين أنزل القرآن عليهم باللغة العربية ، وجئنا لألعاجم ، طبعا القرآن ما فسره 

تبت يدا أبي (( : رب يف أشياء ما حتتاج إىل تفسري مثال الرسول لألعاجم ، فسره ملن ؟ للعرب لكن عند الع
أما األعجمي ملا يسمع تب وتب ، ممكن يشعر أنه قنابل ذرية تنزل عليه ، لكن الزم عليه أن  ))لهب وتب 

يتعلم اللغة العربية ، حىت يفهم الكالم العريب ، فهذه ما فسرها الرسول عليه السالم ، لكن فسر أشياء 

، كيف إيتاء  ))واركعوا مع الراكعين ((  ))وآتو الزكاة (( ،  ))أقيموا الصالة (( سريها ،حباجة إىل تف

الزكاة ؟وكيف إقامة الصالة ، وكيف الركوع مع الراكعني ؟ هذا كله بينه الرسول عليه السالم ، وعلى ذلك 

راد العامل أوال ، وال ميكن فقس فهذا التفسري الذي بينه الرسول عليه السالم ، ال ميكن يفهمه كل فرد من أف

  يطابق  كل عقل من عقول أفراد العامل ، ألن هذا أمر مستحيل ، صحيح وإال ال ؟

  .أي نعم  :السائل 

  إذا حنن ملا تقول فسر ، فسر القرآن ملن ؟ ألهل العلم وإال ألهل اجلهل ؟ :الشيخ 

  أهل اجلهل ما يفهمونه طبعا  :السائل 

الء الذين يسألون هذه األسئلة الزم يسألوا أهل العلم إذا أشكلت عليهم آية ما ألهل العلم إذن هؤ  :الشيخ 

معناها ، ألن الرسول فسر كل آية حباجة إىل تفسري ، أما آية ما حباجة إىل تفسري ، فهي كالشمس يف رابعة 

  النهار ما حباجة إىل تفسري غريه

  ؟)وعلمه التأويل اللهم فقه في الدين ( وملاذا دعا لعمه العباس  :السائل 

 - يرمحك اهللا  - ما فيها هذه ؟ أنا أقول اللهم فقه أبا سليمان يف الدين وعلمه التأويل ، من له حق  :الشيخ 



  .أن يقول ملاذا ما دعا ذا الدعاء لفالن و فالن و فالن ما هذا السؤال ما له طعم يا أبا سليمان 

  .هو عمه العباس  :السائل 

  .مه ما عمه ابن ع :الشيخ 

مرفوع مسعه من الرسول  ...كالم ابن عباس يف التفسري   ...يبدو أن السائل ظن أن ابن عباس  :السائل 

  صلى اهللا عليه وسلم ؟

ما أشكل عليك احلديث ؟ مل تقول يف السؤال مل دعا البن عمه عبد اهللا بن عباس ، يقال مل دعا  :الشيخ 

  .الرسول لفالن وفالن 

  . هذا ما كالمي :الشيخ 

  إذن اتركه أنت وانظر ما كالمه ؟ خلصت من األسئلة الساعة صارت عشرة ؟ :الشيخ 

  هل صحيح أن القمر انشق ؟ ... :السائل 

  .، انشق القمر  ))اقتربت الساعة وانشق القمر (( اهللا قال  :الشيخ 

  .انشق يعين  :السائل 

  ما معىن الدين احلنيف ؟ :السائل 

  .ئل عن الشرك الدين احلنيف املا :الشيخ 

  .يطلع على املنرب هذا الدين احلنيف  ... :السائل 

  .القرآن  ...أي نعم  :الشيخ 

أن محمدا صلى اهللا عليه وسلم ، مر يوما بجانب قبرين فوضع ( هل احلديث الذي يقول  :السائل 
  ؟ )عليهما نخال أخضر حيث كان أحدهما يعذب بعدم االستبراء من البول 

  .صحيح أي نعم  :الشيخ 

  ؟ ...مل يكن يستربيء من البول  :السائل 

  .أي نعم ، والثاين كان يسعى بالنميمة غريه  :الشيخ 

  ؟ )أن النبي صلى اهللا عليه وسلم شق صدره وهو غالم صغير ( هل صحيح  :السائل 

  صحيح  :الشيخ 

  صحيح :السائل 

  أي نعم :الشيخ 

  . ... :السائل 

  .إي واهللا  :الشيخ 



  ؟ )أن النبي صلى اهللا عليه وسلم شق صدره وهو غالم صغير ( ل صحيح ه :السائل 

  صحيح  :الشيخ 

  صحيح :السائل 

  أي نعم :الشيخ 

  . ... :السائل 

  .إي واهللا  :الشيخ 

  ؟ )هل يقطع صالة المرء المرأة والحمار والكلب األسود ( صحيح  :السائل 

  صحيح ، إذا مل يكن بني يديه سرتة  :الشيخ 

  إذا رجل مر : السائل

  كيف ؟  :الشيخ 

  إذا رجل مر وليس امرأة يقطع الصالة ؟ :السائل 

  .ال ما يقطع الصالة لكن يكون املار آمثا  :الشيخ 

  . ... )يكتب رزقه وعمره وعمله وشقي أم سعيد (  ...اإلنسان  ... :السائل 

  آه يا أبا سليمان على الوقت الذي ضيعناه ؟ :الشيخ 

  .وجز أعطه امل :السائل 

معليش أنا أقول لك ال ، لكن أنا أحتسر ، إنه هذه الدروس كلها اليت كانت تلقى يف بيتك ذهبت  :الشيخ 

  .هباء منثورا 

  كل هذا من أجل احلديث هذا ؟  :السائل 

  . ...أي نعم ، من أجل احلديث هذا ، هذا احلديث حنن ألقينا عليه حوله حماضرات  :الشيخ 

من رأى فليحمد اهللا ومن رأى غير ( مرة فقط ، يف آخره  ...واهللا لكن أذكر نعم ، نسيت   :السائل 
  هذا هو احلديث ؟ )ذلك فال يلومن نفسه 

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم ( ال ، هذا احلديث الذي يقول يف أوله  :الشيخ 
ني أطعمكم ، يا عبادي كلكم عار محرما فال تظالموا يا عبادي كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعمو 

إال من كسوته ، فاستكسوني أكسكم ، يا عبادي كلكم ضال إال من هديته ، فاستهدوني أهدكم يا 
عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ، فمن وجد خيرا فليحمد اهللا ، ومن وجد غير ذلك فال 

ليس  (( ني كما قال يف القرآن الكرمي ، ، ليس هذا املقصود ، املقصود إنه رب العامل )يلومن إال نفسه 



، فلما كتب يف بطن أمه فالن سعيد ، وفالن  ))وما ربك بظالم للعبيد (( ، وكما قال  ))كمثله شيء 

شقي ، هذا كشف عن مستقبل هذا اجلنني ملا يدخل يف دائرة التكليف ، إنه يريد يستجيب لدعوة اهللا 

كتبه سعيد ، ملاذا كتبه سعيدا ليس غصبا عنه ، باكتشاف ملا   ويطيعه ويتعاطى أسباب السعادة فهو سعيد

سيكون يف حياته ، والعكس بالعكس ، ذاك كتبه شقي ، ألن رب العاملني يعلم األشياء قبل ايش ؟ وقوعها 

فأما من (( فكتبه شقيا ، ألنه فعال سيشقى ، وسيعصي اهللا تبارك وتعاىل ،ولذلك قال يف القرآن الكرمي ، 
وأما من بخل واستغنى وكذب (( هذا هو السعيد  ))قى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى أعطى وات

، هذا هو الشقي لكن الفرق بيننا حنن العباد وبني رب العباد إنه يعلم ))بالحسنى فسنيسره للعسرى 

زم الشقي والسعيد وهو يف بطن أمه ، فيسجل وهو يف بطن أمه ، إنه هذا سعيد وهذا شقي ، ليس فرضا ال

  .عليه ، وإمنا إلزام له مبا سيدعى إليه 

  .خمريا  ...يعين أصبح مسريا  :السائل 

خمري، ها ذكرتين بكلمة مسري خمري ، قدر ايش كررنا هذه  الكلمة إنه مسري وإال خمري ، كنا نقول ما  :الشيخ 

أشياء وخمري يف أشياء ،  جيوز يقول اإلنسان عن اإلنسان إنه مسري مطلقا أو خمري مطلقا ، وإمنا هو مسري يف

مناط التكليف يف القسم الذي هو فيه خمري ، التكليف يعين احلرام واحلالل، والثواب والعقاب مربوط يإيش ؟ 

  .بالشيء الذي هو باختياره 

  .أصبح التكليف ليس مكتوبا عليه باألزل  :السائل 

، ضربنا لكم مثاال ، قلنا  ال مكتوب ، ال مكتوب ، لكن مكتوب هذا شيء درسناكم إياه :الشيخ 

  كما يقال عندنا بالشام  ...سنصوركم قاتلني واحد يطلع اجلبل من أجل نزهة ، زحلقت رجله ، وراحت 

  وقتل :السائل 

ما فقط قتل وسحب معه ايش ؟ نسوان وأطفال وبنات كوم القتلى يف سفح اجلبل ، هذا قاتل لكن  :الشيخ 

ا قتلت هؤالء ملاذا ، ألنه ليس قاصدا القتل ، لكن واحد ثاين له خصم يف ربنا يوم القيامة ، ما يقول له ملاذ

  ايش يقولون ؟  ...رأس اجلبل ، يف عداوة شخصية بينه وبينه ، يأخذ املسدس وحيشيه و

  . ... :السائل 

وته ويطلع يف ليلة ال قمر فيها ، قليال من هنا قليال من هنا ، حىت يصل لدار ذاك الرجل ويطخه ومي :الشيخ 

، هذا قاتل وهذاك قاتل ، لكن هذا قاتل عمد ، هذاك قاتل خطأ ، انظر لكن مكتوب يف اللوح احملفوظ ، 

احملاكمة يوم احلساب ، األول ال حياسب ملاذا ؟ ألنه ما وجد مناط  ...هذا قاتل وهذا قاتل لكن كل 

  التكليف وهو االختيار أما الثاين وجد االختيار فهو حماسب ،واضح ؟

  أي نعم :ائل الس



، يف القرآن الكرمي ، كل  ))كل شيء مستطر (( هذا ليس له عالقة مكتوب وإال غري مكتوب ، و :الشيخ 

، يعين اللوح ))ما فرطنا في الكتاب من شيء (( شيء مسطور مكتوب ، كما قلنا يف اآلية السابقة 

بطن أمه والشقاوة ، هذه سبق   احملفوظ كل شيء مكتوب فيه  ، السعادة اليت كتبت على اجلنني وهو يف

كتابة سابقة وهي يف اللوح احملفوظ ، فال نقول إذن ما يف كتابة ما يف قدر ، ال كل شيء بقدر حىت العجز 

والكيس لكن الزم نستحضر التفاصيل ، قدر على القاتل األول القتل ، لكن بدون قصد منه ، فال يؤاخذ 

عذب وهكذا ، هذا قدر وهذا قدر ، ولعلك تذكر ذه املناسبة  قدر على القاتل الثاين ، لكن بقصد منه في

كنا نذكر لكم حديث البخاري ، ملا عمر بن اخلطاب خرج مع جيشه املسلم للجهاد يف سبيل اهللا ملا وصل 

عمل جملس واستشار الصحابة  "أمامك الطاعون ، أين تذهب أمامك الطاعون " : حلدود الشام ، قالوا له 

اختلفوا عليه شيء يقول هكذا ، وشيء يقول هكذا ، قليال عبد  "منضي وإال نرجع ؟  ما رأيكم" : ، 

الرمحن بن عوف جييء يسمع أنه عمر عمل جملسا وأم اختلفوا عليه ، قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فيها ،  إذا سمعتم بالطاعون بأرض ، فال تدخلوا فيها ، وإذا وقع الطاعون بأرض وأنتم( وسلم يقول  
،  جاء البيان رأيت احلديث كيف ؟ هذا ما يف بالقرآن شيء احلديث نور ، مسع عمر )فال تخرجوا منها 

احلديث أعلن النفري العام يال إىل بلدنا  يعين إىل املدينة ، ألن احلديث يقول ال تدخلوا بدوي يقف يف 

هنا  "إمنا نفر من قدر اهللا إىل قدر اهللا ، أرأيت  ال" : ، قال  "يا عمر أفرارا من قدر اهللا ؟ " : طريقه قال له 

أرأيت لو كان لك غنم ، بني عدويت اجلبل يعين بني طريف اجلبل ، إحدى العدوتني خمضرة ، " الشاهد 

  ؟ "واألخرى جدباء ، جمدبة ، يف أي العدوتني كنت ترعى إبلك أو غنمك 

  يف اخلضراء :السائل 

 "فأنت ترتك ادبة إىل ايش اخلضراء فتفر من قدر اهللا إىل قدر اهللا " : له قال  "باخلضراء " : قال  :الشيخ 

فكله بقدر اهللا ، فإذا حنن أخذنا  باألسباب ما معناه إنه ما مقدر ، كله بقدر ، لكن علينا حنن أن نأيت 

ره فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيس(( باألسباب ، لذلك قال تعاىل يف اآلية السابقة ، 
، نرجوا اهللا عز وجل أن ييسر لنا ))لليسرى ، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى 

  الطريق إىل اليسرى وليس إىل العسرى

  آمني آمني :السائل 

  .وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال اهللا أنت استغفرك وأتوب إليك  :الشيخ 

  . ...قضية احلجاب هي  :السائل 

  نسخة ...كتاب   :لشيخ ا



قضية احلجاب هي قضية عملية ، منا ملا نطلع الشام ، وكأنه يفهمهم أن احلجاب مفروضا على  :الشيخ 

  . ...النيب ونسائه وبناته وليس مفروضا على نساء وبنات املسلمني 

  .اهللا هداه إن شاء اهللا  :الشيخ 

  . ...ى اجلميع فنريد يفهمون أن قضية احلجاب هي فريضة عل :السائل 

  خليك عليك باألمر القدمي يا أبا سليمان  :الشيخ 

  يف الطريق عليه شيء ؟ ...كشف الوجه عورة   :السائل 

  .ال ما عليه شيء  :الشيخ 

  .هذا هو  :السائل 

  .ليس هذا الذي حيكي عنه ، ما هذا الذي حيكي عنه  :الشيخ 

  .كشف الوجه سواء كانت حلوة أو كانت بشعة   :السائل 

  .أي نعم ، إن حبت تسرت تسرت ،و إن أحبت تكشف تكشف ليس بعورة  :الشيخ 

  .حجاب الرأس لنساء املسلمني  :السائل 

  .أنا أحكي عن الوجه   :السائل 

  .الوجه خالفية أنا أعرف فيه أقوال أا تغطي الوجه  :السائل 

وادع أن اهللا جيعلنا من أهل  -تفضل خذ بيدك اليمني  -معليش خالفية صحيح ، لكن الصحيح  :الشيخ 

  اليمني

  آمني أي منهما الكتاب ؟ :السائل 

  االثنان يكملوا الكتاب :الشيخ 

  االثنان واحد :السائل 

  .أي نعم :الشيخ 

  .اهللا جيزيك اخلري  :السائل 

  . ...يال سبحانك اللهم  :الشيخ 

من قال ال إله إال اهللا ( ة والسالم سؤال مهم ،يف احلديث الشريف يقول النيب عليه الصال ... :السائل 
  )وكفر بما يعبد من دون اهللا ، فقد حرم ماله ودمه وحسابه على اهللا عز وجل 

  أي نعم :الشيخ 

فإذا إنسان قال ال إله إال اهللا ولكنه مل يكفر مبا يعبد من دون اهللا جاهال أو معاندا ؟ فهل االنسان  :السائل 

  حنكم بإسالمه وإميانه أم ال ؟ 



  تعرف أن اإلسالم هو اإلميان وإال اإلسالم غري اإلميان ؟   :الشيخ 

  .هو املقصود اإلسالم  :السائل 

  .أنت ما جيوز تلقنه أنت بعد هذا تكون مزور مثل الذي يلقن الثاين يف االمتحان يسقط  :الشيخ 

ة يشرتطون صحة الطالق انتبهت الشيع.. أنا خمطئ بالنسبة ملسألة ابن تيمية ، على قضية عفوا  :السائل 

  .بوجود شاهدين عند إيقاعه ، هذا الذي قاله ابن تيمية وهذا خطأهم فيهم خيالفهم 

  الشيخ يسرتيح اآلن: سائل آخر 

من قال ال إله إال اهللا ، وكفر ( أهل الشام ينتظرون جوابه منك ، عندما قال النيب عليه السالم  :السائل 
  )له ودمه وحسابه على اهللا عز وجل بما يعبد من دون اهللا فقد حرم ما

  أي نعم :الشيخ 

  ولكنه مل يكفر مبا يعبد من دون اهللا. فإنسان قال ال إله إال اهللا  :السائل 

  أي نعم :الشيخ 

  مبعىن قال اغثين يا رسول اهللا :السائل 

  أي نعم :الشيخ 

  ويؤول استغاثته بأا شفاعةفهذا قال ، إذا قال إنسان أغثين يا رسول اهللا ليس فيه شيء ،  :السائل 

  أي نعم :الشيخ 

  كما قال املشركون يقول اهللا تعاىل  :السائل 

  تلقنه ... :الشيخ 

  ال طبعا ما يف تلقني نعم :السائل 

  مصيبة :الشيخ 

  قول اهللا تعاىل :السائل 

  . ... :الشيخ 

  . ...طيب  :السائل 

  هو يلقن حاله :الشيخ 

َفُعُهْم (( نعم يقول اهللا تعاىل  :السائل    . )) ...َويـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللِه َما َال َيُضرُهْم َوَال يـَنـْ

  ما نريد ندخل يف هذا  :الشيخ 

   ))َويـَُقوُلوَن َهُؤَالِء ُشَفَعاُؤنَا ِعْنَد اللِه ((  :السائل 

  ألنه ما عندنا خالف ، أيضا تريد تلقنه :الشيخ 



  . ...ما يف وقت ألن السؤال  :السائل 

  جزاك اهللا خريا تعرف أنت يف فرق بني اإلسالم واإلميان وإال مايف فرق ؟ :الشيخ 

  . أعرف أن هناك حديثان  :السائل 

  ال، ال، ال ال حتيد عن السؤال ، حنن جمربون الناس صار لنا مخسني سنة وزيادة  :الشيخ 

  بارك اهللا فيك :السائل 

  بني اإلسالم واإلميان وإال ال ؟ خري الكالم ما قل وما دل يف فرق :الشيخ 

  .ليس هناك فرق  :السائل 

  .خلقك يعين  ...طيب تعرف يف  فرق وإال ما يف فرق ؟ من شأن  :الشيخ 

  . ...أحيانا يأيت اإلميان مبعىن اإلسالم يف أحاديث وأحيانا يأيت مبعىن آخر كما يف حديث  :السائل 

  ال ما أريد حديث :الشيخ 

  يف حديث :السائل 

ما اريد حديث أنت تقول كما يف حديث ، أخي املناقشة هلا أسلوب بل أساليب ، ملا تلتقي مع  :الشيخ 

إنسان ختتلف أنت وإياه ، وتدعي دعوى حباجة إىل استدالل عليها جتيء بالدليل ، أما إذا كان الذي 

  إلميان وإال ما يف فرق ؟تتناقش معه يرحيك عن الدليل  ال تتعب حالك أنت رأيت ؟ يف فرق بني اإلسالم وا

  أحيانا يف فرق وأحيانا ما يف فرق ؟ :السائل 

  مىت فيه فرق ومىت ما فيه فرق ؟ :الشيخ 

  . ...وقت يكون املعىن اإلميان الذي هو له ثالث معان له يف معىن يأيت مبعىن اإلسالم  :السائل 

سألك مىت يكون فيه فرق ، ملاذا مرة ال ، ال ، ال اآلن دخلت يف موضوع ثاين ثالث معاين أنا أ :الشيخ 

  يكون فيه فرق ومرة ما يكون فيه فرق ؟

قالت األعراب (( وقت يكون اإلميان املقصود به القليب ،فيكون بغري معناه فيكون فيه فرق يعين  :السائل 
  )) ...آمنا 

قعد حيكي الواحد ربع ساعة ها ، سيأيت أيضا بآية هؤالء متعلمون يا أبا عبد اهللا على احملاضرة أنه ي :الشيخ 

، حنن خذ "يا أرض اشتدي ما أحد عليك قدي " نصف ساعة ساعة ساعتان اىل آخره ولسان احلال يقول 

  .وأعط يا أخي 

  .هو هكذا  :السائل 

ال ما هكذا ، ترجع تستدل بالرغم أين قلت لك ،وأنت عللت لصاحبك ال جتيء بدليل ألن  :الشيخ 

  .إىل ما يت عنه وجتيء بدليل ملاذا ؟ قل يل مىت يكون اإلميان  الوقت ضيق ، وإذا بك رجعت



  . ...أريد أقول لك  شيئا ما أعرف أقوله إال عن طريق احلديث النبوي  :السائل 

  !!عجيب واهللا  :الشيخ 

  وفد عبد القيس :السائل 

بني اإلميان واإلسالم  ما تعرف تقول إنه احلديث الذي بقلبك يدل على أنه فيه فرق! سبحان اهللا  :الشيخ 

  . ...إال ما جتيء باحلديث 

  .طيب فيه فرق  :السائل 

  ما طيب سؤال يتوجه لك ما طيب :الشيخ 

  . ... :السائل 

  .سؤال يتوجه لك تقول طيب ما طيب ؟أعط جوابا يصري طيبا  :الشيخ 

  .اجلواب قلته  :السائل 

  ما هو ؟ :الشيخ 

  .واإلسالم يكون فيه فرق بني اإلميان  :السائل 

آمنت أنا يف  فرق ، لكن مىت يكون الفرق ، مىت يكون يف فرق بدأت جتيء أنت لكن ضعت  :الشيخ 

  ألنك شغلت حالك باالستدالل قلت إن اإلميان له عالقة بالقلب ، طيب كمل نرى ؟

  .وأحيانا يكون اإلميان مبعىن اإلسالم نفسه حسب األحاديث النبوية  :السائل 

  ماهو ؟ واألول :الشيخ 

  . ...هو اإلميان القليب غري اإلسالم الذي هو  :السائل 

  ما هو اإلسالم إذن بني لنا ؟ ما هو اإلميان وما هو اإلسالم ؟ :الشيخ 

  . ...اإلسالم اإلميان العملي االميان العملي هو االسالم  :السائل 

  هنا يظهر الغلط ... :الشيخ 

  م ؟ :السائل 

  المهم إميان عملي ؟املنافقون كان إس :الشيخ 

  . ...أقصد  :السائل 

  .سؤال وجوابه نعم أو ال ، هكذا يصري التفاهم  :الشيخ 

  .أنت تضعين يف مكان ضيق جدا ، أريد أنا أعرب عن الشيء الذي أريده  :السائل 

يق اهللا يهديك وأنا ما أمنعك من أن تعرب عما تريده ، لكن أنا أقول لك من أقرب طريق الوقت ض :الشيخ 

  وأنت تعرتف فيه ، أعطين جوابا بأقرب طريق بدون استدالل ساحمك اهللا ؟ 



  .كثري   ...ذه الطريقة وهذا األسلوب  :السائل 

  . ...أقول لك خري الكالم ما قل ودل  ... :الشيخ 

  . ...ملا كان األعراب  :السائل 

  ء كانوا مسلمني أم ال ؟ال جتيء بقصة األعراب أعطين اخلالصة ، هل املنافقون هؤال :الشيخ 

  .مسلمون  :السائل 

  طيب لكن يوافق إسالمهم إميام ؟ :الشيخ 

  .ال  :السائل 

  .هذا خيالف ما قلت  :الشيخ 

  كيف خيالف ما قلت ؟   :السائل 

  فكر قليال ما تقول ؟بينت ما الفرق بني اإلسالم واإلميان ؟ ... :الشيخ 

  . ...لقيس طيب ملاذا ملا قال لوفد عبد ا :السائل 

سؤال مقابل سؤال ، ما يصري يا أخي اهللا يهديك أنا عم أقول بينت قل نعم قل ال ، ما ترجع  :الشيخ 

تسأل ، أنا سأقول لك شيئا وستقول أسألك صح تقول صح ، هكذا أنا أريد أيضا تكون معي أنت  

لشرع ظاهرا، اإلميان هو اإلميان اإلسالم هو العمل باإلسالم ظاهرا ، ظاهرا اإلسالم هو االستسالم ألحكام ا

  .ذا اإلسالم باطنا ، فقد يكون املسلم مؤمنا ، وقد يكون كافرا ، وهذا هو صفة املنافقني 

  .صحيح  :السائل 

  رأيت اآلن تقول صحيح :الشيخ 

  . ...النفاق األكرب  :السائل 

  التفصيل وإال ال ؟أنا ما أسألك عن النفاق األكرب أو النفاق األصغر ، صحيح هذا  :الشيخ 

  .صحيح  :السائل 

  هذا الذي نريده منك ، ضيقت أنا حايل فيه اآلن ؟ :الشيخ 

  . ...ال ، لكن أنا إذا أريد أتكلم بالفكرة اليت أريد أقوهلا ما مسحت يل  :السائل 

أنت ال الفكرة اليت تريد تقوهلا قلت أنا تلك الساعة تعمل حماضرة نصف ساعة أو ساعة ، لكن  :الشيخ 

لست حماضرا اآلن ، أنت سني جيم ، عندك استعداد سني جيم ، أهال وسهال ما عندك استعداد يكون 

  هذا حبث ثاين أقول لك تفضل ألق حماضرة وتكون مسجلة 

  . ...أنا ما أريد ألقي حماضرة لكن أبو سليمان فقط أيضا جاء  :السائل 

حماضرة صدقها هو يعين ، أنا أضرب لك مثاال اهللا  يا أخي أنا أقول لك فرضا قال ما يريد يلقي :الشيخ 



يهديك ، أنه ما عندك استعداد تعطي جوابا لكل سؤال بأوجز عبارة نقول لك تفضل ألق حماضرة ، ترجع 

  .وتقول إنا ما أريد ألقي حماضرة 

إذا إنسان أنا ايضا أسألك سؤاال يريد جوابا بأوجز عبارة أنت صرت تسألنا أسئلة ، حنن نسألك  :السائل 

فهل يكون دخل االسالم وصار مسلما موحدا مقبوال عند اهللا أم هو  ...قال ال إله إال اهللا واستمر يدعو هلا 

  ال يزال على الكفر ؟

  . ...أنا وجهت السؤال من أجل نرجع هلذا املوضوع  :الشيخ 

  . ...واهللا أنت  :السائل 

  من طوهلا أنا وإال أنت :الشيخ 

  نتواهللا ا :السائل 

  .ساحمك اهللا  :الشيخ 

  . ...سألنا أسئلة  :السائل 

  .أنا ما سألتك أسئلة ، سألتك سؤاال واحدا وما أجبت عنه  :الشيخ 

  .أنا أنسحب  :السائل 

  .احلمد هللا وننتهي من اجللسة ، وسبحانك اهللا وحبمدك  :الشيخ 

  . ...ما أخذنا اجلواب  :السائل 

  .الرجل ينسحب هو يقول  :الشيخ 

  .عفوا هو ينسحب لكن جوايب ما أخذته أنا  :سائل ال

  جوابك أن تفرق بني اإلسالم وبني اإلميان ، هؤالء الذين وصفتهم ليسوا مبؤمنني :الشيخ 

  ليسوا مبؤمنني :السائل 

ليسوا مبؤمنني لكن هؤالء ما دام أم يشهدوا أن ال إله إال هللا ، وأن حممدا رسول اهللا ويصلوا  :الشيخ 

، فإذا فعلوا فعال هو الكفر بعينه فهنا ندخل يف موضوع ثاين ، وهو أنه هل كل من وقع يف الكفر  ويصوموا

، وقع الكفر عليه أم ال ، ما رأيك أنت ؟ ما اجلواب فقط على الطريقة اليت أنا أرتضيها ، ليس على طريقة 

  صاحبك حماضرة ، كلمة وغطاها ، وبعد هذا تلومونين لوموا أنفسكم 

  طيب :السائل 

أنا أسأل سؤاال أنا أقول ليس كل من وقع يف الكفر  وقع الكفر عليه ، ما رأيك صح وإال ما صح  :الشيخ 

تقول صح أمضي يف كالمي ، إذا تقول ال ما صح سوف اضطر أقف هنا ، ألنه نريد نبين عليها عاليل 

  .ري مفهوم أيضا وقصورا ، وما جيوز نبين على كالم ما مفهوما نتيجة ألن النتيجة ستكون غ



  .إذا الذي وقع يف الكفر وقع عليه الكفر ، الذي ليس وقع يف الكفر  :السائل 

  أنا سألت سؤاال هل كل من وقع يف الكفر وقع الكفر عليه ؟ إما أن تقول نعم وإما أن تقول ال ؟ :الشيخ 

  .طيب أقول نعم  :السائل 

  تقول على كيفك ؟ :الشيخ 

  . ال ما على كيفي :السائل 

  ما الدليل ؟ ... :الشيخ 

  . ...باعتبار الذي وقع يف الكفر وهو  :السائل 

  .انظر هناك ما نطلب دليال جتيء بدليل هنا نطلب دليال تقول باعتبار  :الشيخ 

  .نعم أقول لك الدليل  :السائل 

  ذا ؟هات الدليل بدون ما تقول باعتبار ، ما الدليل ؟ الدليل الذي ستجيء به على ما :الشيخ 

  دليل على أن الذي يقع يف الكفر :السائل 

  نعم :الشيخ 

  فهو الكفر الذي وقع فيه أليس كذلك ؟ :السائل 

  ال ، ليس كذلك اهللا يهديك :الشيخ 

  ماذا ؟ :السائل 

ليس كل من وقع يف الكفر وقع الكفر عليه مبعىن ليس كل من وقع يف الكفر قيل فيه شرعا نه كافر  :الشيخ 

ار ، هكذا معىن العبارة ، وإذا كان العبارة هكذا ما مرت عليكم طلقناها بالثالثة جيد ؟ ونرجع خملد يف الن

حنكي بالكالم الذي يفهمونه كل الناس ، ليس كل من وقع يف الكفر ، جيوز أن حنكم عليه بأنه كافر مرتد ، 

  وخملد يف النار ، قل أنت نعم قل ال ؟ مفهومة عباريت اآلن ؟

  .مة نعم مفهو  :السائل 

  طيب ما رأيك ؟ :الشيخ 

  طيب لنقل ال :السائل 

  نعم :الشيخ 

  .لنقل ال أي أنه مل يقع يف الكفر ، مل يقع عليه الكفر  :السائل 

يا أخي اهللا يهديك القضية ليست قضية حتزير القضية قضية عقيدة نريد نبنيها ليس لنقل كذا وقع  :الشيخ 

  .اليت أنت على أساسها ، بدأت الكالم يف هذا احلديث  كفر أو لنقل ما كفر أريد عقيدتك أنت

  طيب ممكن تلقي علي السؤال بوجه آخر ؟ :السائل 



من هكذا أبسط من هكذا ، ليس كل من وقع يف الكفر حكمنا عليه بأنه ارتد عن دينه  ...ال ،  :الشيخ 

  .هذا وجه ثالث أيضا ماش وإال نريد الرابع 

  .ال أنا معك  :السائل 

  طيب ما رأيك، صحيح هذا الكالم وإال ال ؟ : الشيخ

  .ال أعلم  :السائل 

  . ...طيب ، جزاك اهللا خريا ، فلذلك ينبغي أن نتعلم  :الشيخ 

  .علمين اآلن ذلك :السائل 

  .معليش اآلن الساعة كذا وما فيه جمال  :الشيخ 

  .خريا إن شاء اهللا  :السائل 

أستاذي الذي يريد يتعلم ، ما يرفع راية املعارضة وراية التكفري ،  التعلم له ظروف وله أوقات فقط يا :الشيخ 

وهو ما زال يف قضايا بينه وبني ربه ليست واضحة ، ما عارفا حكم اهللا يف هذا اإلنسان يعين اآلن من أبسط 

  األشياء حىت ما يتم بالك مشغول أهل الفرتة كفار وإال ال ؟

  أهل الفرتة طبعا كفار ؟ :السائل 

  كفار ، خملدون يف النار ؟  :الشيخ 

  .ما أعرف  :السائل 

  .ما تعرف ، يال سبحانك وحبمدك أستغفرك وأتوب إليك  :الشيخ 

  جزاك اهللا خريا شيخنا :السائل 

  .أهال وسهال  :الشيخ 


